


DOIS MUNDOS

• LITORAL: europeizado, moderno, detentor do 
poder político;

• SERTÃO: pobres entregues à própria sorte;

• 1877 – Seca dos dois martelos: bando de 
cangaceiros / grupos messiânicos



Arraial de Canudos
• 1893, margens do rio Vaza-Barris 

• Pobres, negros e índios formavam a população

• 1889-1897 – maior cidade da Bahia (25 mil)

• Produção de mandioca, abóbora, cenoura, frutas e 
criação de cabra

• Propriedade coletiva: Terra, plantações, pastagem, 
gado

• Trabalho comunitário: Mutirão de casas



Crise com a república

• Fazendeiros perdem força de trabalho

• Igreja perde fieis

• Governo perde contribuintes 

(1890 – Antônio Conselheiro e seus seguidores 
rasgam e queimam os editais de impostos)



1ª Expedição

• O boato de que os canudenses iriam invadir a 
cidade de Juazeiro justificou o primeiro ataque 
militar contra Canudos

• 24 de novembro de 1896, o exército com 100 
soldados é derrotado em Uauá após 4 horas 
de batalha. 10 soldados morrem e 16 ficam 
feridos



2ª Expedição
• 29/12/ 1896 – 600 soldados em Monte Santo

• 02/01/1897 – Emboscada canundense na Lagoa 
do Cipó que foi rebatizada de Lagoa de Sangue –
Derrota governista

• “Se na última batalha é certo haverem morrido 
novecentos deles [conselheiristas] e o resto não 
se desapega de tal apóstolo, é que algum vínculo 
moral e fortíssimo os prende até à morte. Que 
vínculo é esse?” 

(Machado de Assis) 



3ª Expedição

• Antonio Moreira Cesar, o corta cabeças

• 1600 soldados para Canudos 

• Morto em armadilhas

• Coronel Pedro tamarindo que morre na fuga 
na Serra do Angico



4ª Expedição
• Ministro da Guerra Carlos Machado 

Bittencourt

• Gigantesco arsenal bélico, tropas de 17 
Estados, Marinha e destacamentos policiais de 
Amazonas, Pará, Bahia e São Paulo 

• Cercaram Canudos pelos morros

• 05/10/1897 – Cai Canudos



Vietnã na caatinga
• Tática de guerrilha

• Os canudenses não brigavam, caçavam

• Grupos de 10 a 20 homens que se deslocavam 
rapidamente

• O inimigo invisível

• O exército não estava preparado para 
enfrentar a caatinga



Massacre
• Gravata Vermelha: todos os homens foram 

degolados 

• Antonio Conselheiro foi encontrado morto e 
degolado no dia 6/10

• Mulheres e crianças foram selvagemente 
assassinadas, outras presas e depois dadas 
como presentes por generais a amigos



• “O que importa não é tanto a liderança dele, 
mas a maneira como ele cristalizava aquilo 
que já estava dentro de todas as pessoas. 
Canudos tem muito mais o sentido de um 
movimento comunitário e coletivo do que de 
um movimento que é provocado pela ação de 
uma liderança.” (Nicolau Sevcenko)


